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Forord
Hermed foreligger 6. rapport om kanosejladsen 
pa Gudenaen i Vejle amt.
Unders0gelserne begyndte i 1979 og er siden 
videref0rt hvert ar - fra 1979-1983 - tillige 
med arlige afrapporteringer.
Rapporten danner en sammenfattende beskrivel- 
se af unders0gelser og synspunkter fremkommet 
gennem hele perioden 1979-1985.
Formalet med rapporten er at give et samlet 
overblik over situationen, der f0rte til sej- 
ladsreguleringen og at informere offentlig- 
heden og de mange interesserede herom.

Vejle, oktober 1985.
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1. Kanosejladsens omfang 1935-85
1.1. 1935-1969
Kanosejladsen pa Gudena menes pabegyndt om- 
kring 1935 efter Hakon Milche's ide og havde 
i mange ar et sare beskedent omfang.
F0rst omkring 1945 kom udlejningen af kanoer 
i gang, og det drejede sig i begyndelsen ho- 
vedsageligt om timeudlejning ved Silkeborg- 
s0erne.
Det indregistrerede antal kanoer ved s0sy- 
stemet m.v. menes pa davaerende tidspunkt at 
have vaeret ca. 130.
Efterhanden blev kanoudlejningen pa selve 
Gudenaen mere almindelig, omend den samlede 
udlejningsfla.de med tilknytning til hele 
vandl0bssystemet frem til 1969 kun var steget 
til ca. 250 indregistrerede kanoer.
1.2. 1970-1978
I denne periode navnlig sidste halvdel tog 
kanosejladsen pa Gudenaen et markant opsving.
Skibstilsynets oplysninger om kanoudlejnings- 
fladen ved Gudena m.v. viser f0lgende udvik-
ling:
1971 258 indregistrerede kanoer
1974 396 indregistrerede kanoer
1976 530 indregistrerede kanoer
1977 712 indregistrerede kanoer
1978 1021 indregistrerede kanoer
Navnlig de 2 sidste ar medf0rte sejladsen en 
del klager til fredningsmyndighederne bl.a. 
fra lodsejere og lystfiskere m.v.
1.3. 1979-1985
For at fa n0jere klarhed over sejladsproble- 
merne pa Gudenaen, besluttede Vejle amtsrad 
primo 1979 , at der skulle foretages naermere 
unders0gelser, bl.a. af det centrale sp0rgs- 
mal, antallet af sejlende kanoer m.v.
Fra 1979 til 1983 udf0rtes se j ladstellinger 
manuelt. I 1984 gik man over til elektronisk 
telling, men med indk0ringsproblemer, hvorfor 
tallene for 1984 mangier (udtalelser fra 
lodsejere og handlende har dog givet det ind- 
tryk, at sejladsniveauet i 1984 var nogenlun- 
de det samme som i 19 83) .
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Den samlede opg0relse over antallet af sej- 
lende i perioden 1979-1985 ser herefter sale- 
des ud:
Kanotaellinger Totale Antal pr. uge/gennemsnit
v/Vestbirk 
m. v.

antal For- 
saeson 
f.16.6

H0 j - 
saeson

Efter- 
saeson 
e.10.8

1979 450
1980 7.700 320 480 90
1981 9.000 300 620 270
1982 6.100 200 400 210
1983 5.300 0 480 190
1985 6.700 0 620 280

Bemaerkninger til kanotaellingerne
1979 : kun 4 ugers taellinger i h0jsaesonen
1980: taellinger hver anden uge gennem hele 

saesonen
1981: f0rste ar med gennemgaende taellinger 

i hele saesonen
1982: taellinger som i 1981
1983 : f0rste ar med sejladsforbud i forsaeso- 

nen, taellinger som de to forudgaende ar
1984, er ikke anf0rt i tabel: f0rste ar med

elektroniske taellinger - indk0ringsvan- 
skeligheder

1985: de elektroniske taellinger fungerede, 
men if0lge manuelle kontroltaellinger 
med for lave tal - ca. 20% for lidt
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2. Hidtidige beslutninger og synspunkter om 
regulering af kanosejlads_________________

Lige siden det store opsving i kanosejladsen 
omkring 1977, hvor 0nsker om sejladsregule- 
ring tog til, har sagen vaeret genstand for 
bred interesse.
Gudenaen er et amtsvandl0b som tjener til 
passende vandafledning af hensyn til lods- 
ejere m.v., men aen er samtidig et stykke na- 
tur - en biotop - som tillige tjener rekrea- 
tive og fredningsmaessige interesser. I for- 
bindelse med sp0rgsmalet om sejladsregulering 
har vandafledningsinteresserne vaeret ubetyde- 
lige, men til gengaeld har der vaeret mange for- 
skellige synspunkter angaende aens rette brug 
som beskyttelsesomrade for plante- og dyreliv 
savel som friluftsliv. De "brugere" eller in- 
teressegrupper, som isaer har manifesteret sig 
er f0lgende:
Kano- og kajaksejlere 
Kanoudlejere 
Campingpladsejere 
Kroejere og handlende 
Sportsfiskere 
Ornitologer
Naturvidenskabeligt interesserede i 0vrigt 
Lodsejere

Det er karakteristisk, at der har vaeret bred 
tilslutning til tanken om en regulering af 
kanosejladsen, men vidt forskellig opfattelse 
af hvordan det b0r g0res.
Pa foranledning af fredningsplanudvalget ned- 
sattes i 1978 en arbejdsgruppe med deltagelse 
af kommuner og interessegrupper m.fl. under 
Friluftsradets ledelse. Gruppen tilstraebte i 
1978-79 en frivillig begraensning af sejladsen 
til h0jst 700 sejlende fart0jer pr. uge ved 
aftale med kanoudlejerne, men uden held.
I 1979 tradte en ny naturfredningslov i 
kraft, som efter § 60 a muligg0r begraensning 
af ikke-erhvervsmaessig sejlads pa s0er og 
vandl0b. Dette var i h0j grad en f0lge af de 
tiltagende problemer pa Gudena.
Vejle amtsrad besluttede i 1979 at lade for- 
holdene naermere unders0ge, opstillede toilet- 
skurvogne passende steder ved aen og genoptog 
forhandlingerne med kanoudlejerne om en fri
villig se j ladsbegraensning, men ogsa denne 
gang uden resultat.
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Efter nogle ars unders0gelser stillede amts- 
radet overfor milj0ministeren forslag om to
tal sejladsforbud pa Gudenaen fra T0rring til 
Moss0 i perioden 1. januar - 15. juni.
I princippet svarer dette til de mange fred- 
ningsbestemmelser som allerede er gaeldende i 
henhold til jagt- og ferskvandsfiskeriloven. 
Efter disse love koncentreres faunabeskyttel- 
sen (eller fredningstiderne) ofte isaer til 
yngleperioderne, hvor mange dyrearter er saer- 
lig sarbare overfor ureguleret friluftsliv. 
F.eks. er der for stallingen med virkning fra 
og med 1981 indf0rt fredning (fiskeforbud) i 
perioden 15. marts til 15. maj, hvor denne 
fiskeart har sin gyaetid.
Hertil kommer, at GudenAens 0vre 10b samt 
mange sidetill0b anses for saerligt sarbare 
med hensyn til faunaens levemuligheder i for- 
hold til de lavereliggende, mere robuste 
vandl0bsstraakninger. Sadanne betragtninger 
kom ogsa klart til udtryk i Arhus amtskommu- 
nes arbejde med sp0rgsmalet om sejladsbe- 
grasnsning. Sammenlignet med mange andre re- 
guleringsformer ansa man sejladsforbud i for- 
saesonen for at vaere en enkel ordning, som 
ville lette tilsyns- og kontrolarbejdet savel 
som informationen.
Forslaget om sej ladsforbud i forsaesonen blev 
m0dt med betydelig kritik. Kanoudlejere, cam- 
pingpladsejere m.fl. fandt forslaget for re- 
striktivt og Friluftsradet 0nskede i stedet 
en antalsmaessig begraensning. Sportsf iskere 
m.fl. 0nskede det modsatte, en yderligere be
graensning i sejladsen.
De implicerede kommuner med undtagelse af 
T0rring-Uldum kommune st0ttede imidlertid 
amtsradets forslag og efter indstilling fra 
Fredningsstyrelsen traf milj0ministeren be- 
slutning om dets ikraf ttraeden med virkning 
fra 1.1.1983.
Dette skete i medf0r af bekendtg0relse nr. 
102 af 19.3.1983. og nr. 602 af 14 . 12.1983 ,
hvorefter sejladsforbudet som pr0veordning i 
forsaesonen har vaeret gaeldende i 3 ar (til og 
med 1985) .
Erfaringerne med sejladsforbudet i denne 
3-arige periode har fulat ud indfriet amts
radets forventninger. I denne periode har der 
under amtsradets ledelse, som et vilkar for 
milj0ministerens accept af pr0veordningen, 
vaeret nedsat en arbej dsgruppe med repraesen- 
tanter fra kommuner og interesseorganisa- 
tioner med henblik pa at f0lge sagen og af- 
give radgivende indstilling over for amts- 
radet.
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For yderligere at sikre den forn0dne koordi- 
nering over amtsgranserne har der i 1984-85 
vaeret nedsat en arbejdsgruppe pa embedsmands- 
plan med representation fra Viborg, Arhus og 
Vejle amtskommuner samt Fredningsstyrelsen.
Det fremgar af indstillinger fra disse ar
be jdsgrupper , at sejladsforbudet i forsaesonen 
b0r g0res permanent og der foreligger ikke 
fra disse forslag om antalsmaessig regulering 
(tilmed er et tidligere forslag om registre- 
ring af kanoer forel0big opgivet i alle 3 
amter).
Vejle amtsrad har i 0vrigt, efter de gode er- 
faringer pa Gudenaen, efter vandl0bsloven 
gennemf0rt se j ladsforbud i forsaesonen pa v$- 
sentlige dele af bade Vejle og Kolding a.
For at afhjaelpe problemerne pa Gudena med 
f lokse j ladsen, har de naevnte arbe jdsgrupper 
ogsa foreslaet, at der som en frivillig ord- 
ning s0ges etableret et nyt startsted for 
lejrskoler nord for Moss0, saledes at presset 
pa 0vre Gudena kan reduceres, og et udarbej- 
det forslag til ny sejladsbekendtg0relse in
deholder bl.a. bestemmelser om en konces- 
sionsordning for kanoudlejere.
Hvis forudsaetningerne for de gennemf0rte vur- 
deringer aendres, jaevnf0r den nye udvikling i 
sejladstallene vedr0rende 1985, kan der blive 
grund til at genoptage overvejelser om:
1. Direkte forbud mod floksejlads.
2. Forbud mod sejlads fra Tprring- 

Astedbro.
3. Eventuel anden form for sejladsre- 

gulering.
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3. Unders0qelser i 0vrigt____________________
Udover konstatering af kanosejladsens omfang 
har undersdgelserne arejet sig om f0lgende:
1. Vegetation, erosion, slitage m.v.

1979, 1980 og 1981.
2. Interview af lodsejere 

1979 .
3. Sej ladsens- naermere karakter 

1979, 1980, 1981, 1982 og 1983.
4. Fiskelivet

1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984 
og 1985.

5. Fuglelivet
1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984 
og 1985.

Disse unders0gelsers hovedtrsek refereres i 
det f0lgende.
3.1. Vegetation, erosion, slitage m.v.
I 1979 blev aen fra T0rring til Moss0 gen- 
nemsejlet med henblik pa etapevis registe
ring af slitagefaenomener samt fysisk og bo- 
tanisk tilstand. Det viste sig, at pasejling 
af abrinker isaer forekom pa den 0verste 
straekning T0rring-Ale, Medens der pa den ned- 
re straekning isaer Voervadsbro-H0j lund, fore
kom mange bundpasejlinger. Adskillige steder 
sas kreaturnedtradte brinker. Plantevaeksten 
langs al0bet var veludviklet og typisk, og i 
selve aen domineret af arter som almindelig 
vandranunkel og pindsvineknop.
I 1979 gennemf0rtes ved Vilholt en unders0- 
gelse, som viste, at kanose j ladsen naeppe har 
st0rre indflydelse pa hverken den lavere 
fauna eller plantevaeksten i aen. En fornyet 
unders0gelse i 1980 bekraeftede dette for sa 
vidt angar plantevaeksten (gr0deskaer ingen har 
dominerende indflydelse).
I 1980 og 1981 udf0rtes pa 0vre del af Gudena 
unders0gelser for at belyse forholdene om- 
kring brinkerosion og bredzonevegetation. In- 
den for en 3 km lang astraekning ved Uldum kaer 
udvalgtes 8 delstraekninger, hver 30-40 m lan- 
ge, i ydersiden af aslynger til detaljeret 
unders0gelse af de 3 vaesentlige brinkero- 
sionsformer: naturlig vandl0bserosion, krea-
turtrampning og kanopasejling.
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De tre pavirkningstyper blev unders0gt pa en 
sadan made, at effekten af disse kunne op- 
g0res hver for sig.
De viste sig, at sa godt scm alle aslynger pa 
den 3 km lange straakning bar tydelige spor 
efter direkte pasej linger med kanostaevn, isaer 
i aslyngernes ydersider. Den hardest beiaste- 
de station menes efter beregningerne at vaere 
blevet pasejlet ca. 3.500 gange i l0bet af 
1980, medens den mindst belastede station 
tilsvarende menes pasejlet ca. 550 gange. Pa 
stationerne konstateredes 5-48 brinkpasejlin
ger (afhasngig af sejladserfaring) ved passage 
af 100 kanoer.
Brinkerosionsunders0gelserne tyder pa, at ba
de kreaturtramp og kanopasejling 0ger erosio- 
nen vaesentligt. Pa 2 stationer uden kreatur
tramp og kanopasejling regnes med en gennem- 
snitlig brinktilbagerykning (basiserosion) pa 
ca. 4̂  cm over 15 maneder. Pa andre stationer 
uden kreaturtramp, men med kanopasejling, kon
stateredes erosion, der er 50-100% st0rre 
end basiserosionen. Pa 2 stationer bade med 
kreaturtramp og kanopasejling er der malt 
erosion 150-300% st0rre end basiserosionen. 
Placering af sten pa 2 stationer viste sig at 
give effektiv beskyttelse mod erosion (her 
skete tillejring).
Der blev fundet god overensstemmelse mellem 
maengden af opslemmet materiale i aen (fast- 
stofforurening) og antallet af kanosejlere. 
Den maksimale koncentration af opslemmet ma
teriale opmaltes til at vaere 5-6 gange st0rre 
end det konstante niveau om morgenen f0r f0r- 
ste kanopassage. Allerede efter passage af de 
10 f0rste kanoer om formiddagen var koncen- 
trationen af opslemmet materiale steget til 
omkring det dobbelte.
Der kan naeppe herske tvivl om, at faststof- 
forurening bade gennem brinkerosion og 0get 
ophvirvling af bundmaterialet har en raekke 
direkte uheldige virkninger for vandl0bets 
biotopvaerdi. Hertil kommer, at kravene til 
hyppig vandl0bsvedligeholdelse i henhold til 
regulativet 0ges med yderligere milj0forrin- 
gelser samt 0gede omkostninger til f0lge.
Bredzonevegetationen viste sig overvejende at 
vaere praeget af arter, hvis brinkstabilise- 
rende virkning er lille. Blandt de domine- 
rende plantearter blev kun registreret en med 
brinkstabiliserende virkning, r0rgraes, og 
denne art viste sig saerdeles 0mtalelig over 
for kreaturgreesning, idet den helt manglede 
pa de afgraessede straekninger. Friholdelse af
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bredzonerne for kreaturgraesning antages, ud 
over at forhindre den direkte erosion via 
tramp, at kunne forbedre etableringsmulig- 
hederne for r0rgraes, og aermed formentlig 
stabilisere brinkerne mod den naturlige 
erosion og ikke mindst mod kanopasejlinger.
3.2. Interview af lodsejere
I 1979 udsendtes sp0rgeskemaer til samtlige 
lodsejere med jord ned til Gudenaen i Vejle 
amt for at fa naermere oplysning om, hvor- 
ledes lodsejerne ser pa kanosejladsen.
Af besvarelserne fremgar, at ca. 45% af lods
ejerne fandt kanosejladsen generende - resten 
(55%) ikke.
De oplevede gener fordelte sig saledes:

Antal lods- % 
ejere_________

0delagte afgr0der ...........  20 9
0delagte kreaturhegninger .... 30 13
Andre skader pa produktionen . 3 1
Skader pa redskaber, skure o.l. 7 3
Henkastning af affald...  118 51
Gener pa fiskeri ............  7 4 32
Gener pa jagt ...............  46 20
Aim. forstyrrelse af personlig
naturoplevelse ..............  47 20
Fysisk slitage pa aens omgi-
velser ......................  59 25
Andre gener .................  29 12
Ca. halvdelen af lodsejerne udlejede fiske- 
retten, mens jagten udlejedes af ca. hver 3. 
lodsejer.
Lodsejernes vurdering af behovet for begraens- 
ning af kanosejladsen gav f0lgende resultat:
Behov for regulering af sejlads .......  44%
Ikke behov for regulering af sejlads ... 26%
Ved ikke ................................  3%
Ikke besvaret ............ -............  27%
3.3 Sejladsens naermere karakter
Hvert ar fra 1979 til 1983 er der gennemf0rt 
en raekke supplerende unders0gelser ud over 
selve kanotaellingerne for at belyse sejlad
sens karakter naermere.
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De vigtigste resultater af de 5 ars under- 
s0gelser kan sammenfattes saledes:
Baatyper og badejere
Kanoen er helt dominerende badtype pa Gu- 
denaen oven for Moss0, men herudover ses en 
del kajakker og ca. 50 fast stationerede 
robade og joller, hvoraf flere er beliggende 
ved Vestbirk s0erne.
Fordelingen af kanoer og kajakker er hvert ar 
med ubetydelige variationer opgjort til f0l- 
gende:

Udlejet____ Privat_____ I alt
Kanoer 90% 5% 95%
Kajakker 0% 5% 5%
Sejlerne
Sejladsen er prasget af ungdommen. Ca. 75% af 
de sejlende er mellem 15 og 25 ar (meget fa 
under 10 eller over 50 ar) . Endvidere ses 
mandlige sejlere hyppigere end kvindelige - 
ca. 2/3 er maend eller drenge.
De sejlende kommer til Gudenaen fra hele 
landet, en mindre del fra udlandet, ca. 10%. 
Hovedparten af de sejlende, godt 50%, kommer 
fra de naere befolkningsrige omrader Arhus, 
Vejle og Fyns amt.
Startsteder
Ca. 3/4 af de sejlende starter i T0rring. 
Blandt de 0vrige startsteder i Vejle amt - 
Ale, Astedbro, Bredstenbro, Vestbirk, Voer- 
vadsbro og Klosterm0lle - er Bredstenbro mest 
benyttet.
I eftersaesonen er der tendens til at startan- 
delen fra Bredstenbro og Voervadsbro m.v. 
stiger lidt, formentlig svarende til 0nsker 
om at forkorte sejladsen.
Der har i en arraekke vaeret talt om at flere 
starter skulle rykkes nord pa til f.eks. Ry 
og Silkeborg, men sa vidt vides har dette 
endnu ikke givet reelle aandringer i sejlads- 
m0nsteret.
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Etaper/overnatninq
Over halvdelen af de startende fra T0rring 
gennemf0rer sejladsen i Vejle amt pa ca. 3 
dage med 2 overnatninger mellem T0rring og 
Moss0, svarende til dagssejlaaser pa 15-20 
km, men i 0vrigt varierer tidsforbruget ved 
sejladserne fra 1 til 4-5 dage (sjaeldent mere 
end 5 dage).
Ugerytme og d0gnrytme
De fleste starter i T0rring i forbindelse med 
weekends og sejladsen bliver herved ujaevnt 
fordelt pa ugens 7 dage.
I hovedtraekkene varierer se j ladsaktiviteten 
typisk pa denne made (men afvigelser kan fo- 
rekomme).

Sejladsaktivitet (relativ) 
Ugedaq______T0rrinq______F0vling______Vilholt
I0rdag
s0ndag
mandag
tirsdag
onsdag
torsdag
fredag

stor
stor
stor

beskeden
beskeden

stor
stor
stor

beskeden
beskeden

stor
stor
stor

beskeden
Ofte vil mere end 50% af en uges samlede sej- 
lads vaere afviklet inden for "de 3 store 
dage", ligesom se j ladsmsngden i h0jsaesonen pa 
en enkelt af disse 3 dage kan vaere saerlig 
stor, f.eks. pa 150 bade.
Hertil kommer, at sejladsen er ujaevnt fordelt 
inden for de enkelte d0gn (dage) typisk med 
koncentration af sejladsen formiddag og ef- 
termiddag.
Floksejlads
Ud over de naevnte forhold vedr0rende ugerytme 
og d0gnrytme meaf0rer grupper pa kanofart 
yderligere tendens til koncentration af ba- 
dene pi aen.
Her taenkes pa le jrskolese j lads og sejlads ar- 
rangeret af spejdere m.v. I sadanne selskaber 
sejler man mere eller mindre samlet i modsaet- 
ning til den individuelle sejlads (f.eks. fa- 
milier og andre smagrupper), hvor der lettere 
bliver tale om en vis spredning.
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I skoleferien (h0 j saesonen) er ca. 3/4 af sej- 
ladsen privat arrangeret med mange mindre 
grupper, men i ef tersaesonen (tidligere ogsa 
forsaesonen) er sejladsen domineret af lejr- 
skoler.
Den organiserede sejlads - floksejladsen - 
har vist sig mere problematisk end den 0vrige 
sejlads fordi der lettere sker brink- og 
bundpast0dninger som f0lge af forringede ma- 
n0vremuligheder. Endvidere har den organise
rede sejlads vist sig at vaere mere st0jende.
Sejlernes syn pa sejladsen m.v.
Ved interview er det konstateret, at praktisk 
taget alle sejlende har vaeret tilfredse med 
sejladsen i Vejle amt og mange endda meget 
tilfredse. De primaare begrundelser herfor er 
naturoplevelsen og samvaeret med 0vrige tur- 
deltagere.
Alligevel er der fremkommet en del kritik 
specielt med hensyn til overnatningsstedernes 
faciliteter. Bedre informationsmateriale om 
sejladsen og sevaerdigheder langs Gudena m.v. 
er blevet efterlyst.
Direkte adspurgt har et flertal af de sejlen
de fundet det rimeligt med en begraensning i 
sejladsen af hensyn til naturen. Dette gaelder 
ogsa den fra 1983 praktiserede l0sning med 
sejladsforbud i forsaesonen pa Gudena fra T0r- 
ring til Moss0.
3.4 Fiskelivet
I 1979 og 1980 udf0rtes nogle indledende og 
enkle fiskeunders0gelser i Gudenaen oven for 
Moss0 som tydede pa, at fiskebestanden, her- 
under stalling og 0rred, var meget lille i 
forhold til hvad man kunne vente i et vandl0b 
af denne karakter og en mulig sammenhaeng med 
sejladsbetingede skader, bl.a. pa gydebanker 
specielt for stalling, kunne ikke udelukkes.
For naermere at belyse dette koncentrerede man 
i 1981 en raekke unders0gelser om stallingens 
gydebiologi, registrering af gydebanker i ho- 
vedl0bet m.v. samt bestandopg0relse pa en 13 
km lang astraekning neden for Hammer m0llle.
Fra T0rring til Moss0 registreredes 17 gyde
banker hovedsagelig ved Kodallund, F0vling, 
Gantrup og Vilholt med mellemliggende lange 
straekninger uden gydebanker. Se kort 
1:100.000 over gydebanker.
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MALESTOK 1:100.000 

#  STALLINGENS GYDEBANKER I GUDENAENS HOVEDL0B 
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Oven for T0rring, bade i Gudena og Alsted 
m0llea, registreredes en del taetliggende gy- 
debanker.
Ved elektrobefiskning fandtes meget lille be- 
stand af stalling neden for T0rring og en 
bedre bestand oven for T0rring. Bestanden af 
0rred var minimal. Se diagram over fordeling 
af argang 1980.

FORDELINGEN AF 1980-ARGANGEN OG 1979- ARGANGEN OG K0NSMODNE STALLING PA 
STR/EKNINGEN FRA HAMMER M0LLE TIL UDL0BET AF ULDUM LILLEA.

Unders0gelserne i 1981 vedr0rende stallingens 
gydeforhold f0rte til at kanosejladsens even- 
tuelle skadevirkninger formodedes at veere re- 
lateret hovedsagelig til 3 punkter:
1. Gydende stallinger kan blive bortjaget fra 
gydebankerne, de lavvandede stryg, saledes at 
gydning ikke finder sted. Dele af asgproduk- 
tionen kan derved ga tabt.
2. Pasejling af gydebankerne kan forarsage 
d0delighed pa aeg og nyklaekket yngel. Denne 
d0delighed kan dels vaere knusning af asg og 
yngel i selve gruset, dels af drift af disse, 
vaak fra det beskyttende milj0 i gruset.
3. Bortjagning af yngel fra yngelopvaekstlo- 
kaliteterne (de lavvandede stryg) kan give 
0get d0delighed, da strygene giver den bedste 
beskyttelse mod rovfisk o.a.
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I 1982 omfattede fiskeunders0gelserne isaer 
Gudenaens sidetill0b oven for Moss0 og sam- 
tidig udvalgtes 2 lokaliteter ved F0vling og 
Vilholt til bestandsopg0relse.
Det konstateredes, at stallingen kun i mindre 
udstraekning benytter Gudenaens till0b som 
gyde- og opvaskstvandl0b. Derfor er bestandens 
eksistens helt afhaengig af de fa gyde- og op- 
vaekstomrader i hovedl0bet, og bestanden er 
saerdeles sarbar over for negative pavirknin- 
ger i disse omrader. Ved fejlslagen gydning 
flere ar i traek ma stallingbestanden anses 
for at vaere i fare for udslettelse.
Ved F0vling og Vilholt viste 1982-befisknin- 
gerne meget beskedne bestande af savel stal
ling og 0rred og man ansa ikke forekomsten af 
egnede gyde- og opvaekstomrader som bestands- 
regulerende faktor ved disse lokaliteter.
I 1983 udvidedes antallet af lokaliteter til 
bestandsopg0relse fra 2 til 5. Foruden F0v- 
ling og Vilholt drejede det sig om lokalite
ter ved T0rring, Ale og Voervadsbro. Disse 5 
lokaliteter har siden dannet grundstammen i 
fiskeunders0gelserne bade i 1983, 1984 og
1985, idet man har koncentreret sig om even- 
tuelt at kunne pavise en forbedret rekrutte- 
ring af stalling ved sejladsforbudets ikraft- 
traeden fra og med forsaesonen 1983 .
Resultatet af disse rekrutteringsunders0gel- 
ser kan bl.a. belyses ved f0lgende diagram:

•  F 0 V L I N G ______ ■ _  1_V ILH O LT
VARIATIONER I DEN ARLIGE REKRUTTERING AF STALLING UDTRYKT VED
ANTAL 1-ARSFISK PR 10O-M2 FRA DE ENKELTE ARGANGE PA 4 LOKALITETER
I g u d e n Ae n  (Al e  er  u d e l a d t  d a  REKRUTTERINGEN h e r  e r  y d e r s t  b e s k e d e n ).
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T0rring-Iokaliteten har betydning som refe- 
renceomrade for de 0vrige lokaliteter, idet 
rekrutteringen af stalling pa T0rring-loka- 
liteten sker fra gydebanker laengere opstr0ms 
pa straekninger uden kanosejlads.
Pa de 3 andre lokaliteter kunne man forvente 
en mulig positiv udvikling i stallingrekrut- 
teringen efter gennemf0relsen af sejladsfor- 
budet i forsaesonen, men dette er tilsynela- 
dende kun sket i 1983 og kun ved F0vling og 
Voervadsbro. Ved T0rring og Vilholt er det 
tilsyneladende gaet tilbage i 1983 og til- 
svarende pa alle 4 lokaliteter i 1984.
Det skal imidlertid papeges, at de foretagne 
bestandsopg0relser er baseret pa befiskninger 
i maj-juni, hvor det ikke er muligt at fore- 
tage kvantitativ opg0relse af stalling yngre 
end 1 ar fordi de nyudklaekkede stalling er 
ganske sma.
En lille bestand af 1-arig stalling betyder 
derfor ikke n0dvendigvis at den forudgaende 
udklaskning har vaeret ringe. Dette fremgar af 
en supplerende bestandsopg0relse ved Vilholt 
d. 20.-21. august 1984. Her konstateredes en 
fin bestand af stalling udklaekket i forsae
sonen 1984 og alligevel viste det sig, at 1- 
arsbestanden af stalling i forsaesonen 1985 
var meget lille.
Tilbagegangen skyldes formentlig den ekstremt 
harde vinter i begyndelsen af 1985 og tilsva- 
rende forklaring er naerliggende for de 3 
0vrige lokaliteter (tilbagegang af stalling 
efter harde vintre er tidligere beskrevet i 
faglitteraere veerker) .
Hvis det er rigtigt at antage, at den harde 
vinter i begyndelsen af 19 85 har vaeret af- 
g0rende for stallingens tilbagegang, kan de 
foreliggende resultater endda give et vist 
hab om at se j ladsforbudet i forsaesonen har 
gavnet stallingen. Bade ved Voervadsbro og 
F0vling sa man i 1984 en fremgang i 1-ars- 
bestanden af stalling til trods for tilba
gegang ved Torring som sk0nnes upavirket af 
kanosejlads. Til gengaela harmonerer den i 
1984 konstaterede tilbagegang i 1-arsbe- 
standen ved Vilholt ikke hermed.
Man ma derfor konkludere, at de foretagne 
unders0gelser i rekrutteringen af stalling i 
sammenhaeng med gennemf0relse af sejladsfor- 
budet ikke har f0rt til entydige resultater. 
Visse trsek i unders0gelserne antyder dog, at 
en sadan effekt kan vaere til stede og ma vel 
fortsat anses for sandsynlig.
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Med hensyn til fiskebestanden som helhed har 
alle unders0gelserne fra 1979- 1985 vist, at 
Gudenaen oven for Moss0 og mange siaetillpb 
er underbesat med fisk bed0mt i forhold til 
vandkvalitet og vandl0bstilstand.
Meget tyder saledes pa, at vaesentlige for- 
bedringer ikke alene kan opnas ved sejlads- 
forbud i forsaesonen, men at andre faktorer 
spiller ind. I denne forbindelse ma mulig- 
heder for forbedret fiskepassage ved opstem- 
ninger og yderligere milj0maessig forbedret 
vandl0bsvedligeholdelse i henhold til den nye 
vandl0bslov ogsa tages i betragtning.
3.5 Fuglelivet
I 1980 gennemf0rtes en unaers0gelse af fug
lelivet i Vestbirk s0erne, men aret efter 
udvidedes antallet af unders0gelseslokali- 
teter til disse 7:

1. T0rring faelled
2. Uldum kaer
3. Astedbro
4. Bredstenbro
5. Vestbirk s0erne
6. Voervadsbro/Vilholt
7. Klosterkanalen

Disse 7 lokaliteter er fulgt med I0benae 
unders0gelser i forsaesonen hvert ar fra 1981 
til 19 85 , primaert ved systematisk optaelling 
af fugle.
Formalet har varet at analysere kanosejlad- 
sens eventuelle indflydelse pa fuglelivet og 
observationerne har derfor vaeret koncentreret 
om de delomrader, som har direkte tilknytning 
til aen.



Resultatet af optaellingerne af ynglefugle fra 
1981 til 1985 for alle 7 lokaliteter under et 
fremgar af f0lgende oversigt:

1981 1982 1983 1984 1985
Grastr.lapped. 0 1-2 4 2-3 2
Tp.lappedykker 5-7 6-7 6-7 6-7 8
Ll.lappedykker 0-1 0-1 0 2 1
Graand 14-21 21-29 35-39 41-46 36-56
Krikand 0 1 0 1 0-1
Atiingand 1 0 2 1-2 0
Troldand 0 1 1-2 0 0
Taffeland 0 0 0-2 0-2 0
Gragas 2 3-4 3 4 7
Gravand 0 0 0 1 0
Knopsvane 5-6 9-10 7 10 7
Blish0ne 20-23 34-35 61-64 75-79 48-63
Grb.r0rh0ne 3 5 9-10 16 13-14
Vibe 11-17 13-15 6 15 9
Db.bekkasin 4-7 2-5 3 5 3-4
R0dben 4 4-5 2-3 3-4 3-4
Isfugl 1 0 2 2 2
Bjergvipstjert 3 4 5 5 2-3
Haettemage 40-50 10-15 120 85 150
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Ud fra disse optaeilinger er der fremstillet 
indekskurver for de fuglearter som isasr har 
vist sig f0lsomme over for kanosejlads hvis 
talmaterialet samtiaig er tilstraskkeligt om- 
fattende. Det drejer sig om toppet lappedyk- 
ker, graand, knopsvane, gr0nbenet r0rh0ne og 
blish0ne. Disse indekskurver er sammenstillet 
med tilsvarende kurver pa landsplan og man 
far herigennem et indtryk af udviklingsfor- 
l0bene (ved indeksberegningen saettes optael- 
lingsresultatet til 100 i begyndelsesaret og 
de ef terf0lgende ars optaeilinger saettes i 
forhold hertil. Da Gudenaindeks og landsin- 
deks ikke har samme udgangspunkt, skal man 
ikke haefte sig ved kurvernes indbyrdes place
ring men alene kurveforl0bene).

BLISH0NE GRAAND

KNOPSVANE TOPPET LAPPEDYKKER GR0NBENET R0RH0NE

INDEXTAL FOR YNGLEFUGLE VED GUDENAEN VIST MED FULDT OPTRUKNE KURVER OG FOR HELE LANDET 
MED STIPLEDE KURVER.
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Pa grundlag af fugletaellingerne ved Gudena er 
der endvidere foretaget en samlet beregning 
af taetheden af ynglefugle 1981-85 som gen- 
givet i f0lgende diagram:

FUGLEPAR PR. HA.

T/ETHED AF YNGLEFUGLE PA 5 PR0VEFLADER VED GUDENAEN 1981 -1985  (79 HA)

De lokalt variable faktorer, der har indvir- 
ket pa fuglene i unders0gelsesperioden har 
isaer vaeret kanosejlads og vandstandssving- 
ninger. Mindre betydende men dog ikke uden 
effekt har varet udsaetning af ander, vand- 
l0bsvedligeholdelse, kreaturhold, lystfiskere 
og anden faerdsel, ulovlig efterstraebelse af 
fugle m.v. Disse mindre betydende faktorer 
har for de flestes vedkommende vaeret nogen- 
lunae ens i unders0gelsesperioden. Til gen- 
gaeld er der sket en markant asndring i kano- 
sejladsen ved dens oph0r i forsasonen fra og 
med 1983 og vandstandssvingningerne har vaeret 
forskellige de enkelte ar.
For at vurdere kanosejladsens effekt har det 
derfor vaeret n0dvendigt n0je at analysere de 
enkelte delfaktorers indflydelse. Pa dette 
grundlag fremkommer f0lgende ornitologiske 
vurdering:
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I de 3 ar unders0gelserne er foregaet uden 
kanosejlads i forsaesonen, har der vaeret en 
raakke ve jrekstremer, som har givet fuglene sa 
vanskelige forhold, at man ikke kunne for- 
vente fremgang for de ber0rte fuglearter.
Alligevel er der sket markant fremgang for de 
vigtigste arters vedkommende og det kan kun 
henf0res til lokale forbedrede forhold 
altsa faerre forstyrrelser.
I 1983 var foraret ekstremt regnfuldt og aen 
samtidig meget vandrig. Vandstanden svingede 
sa meget, at mange fuglereder blev skyllet 
bort.
I 1984 var foraret til gengaeld meget t0rt og 
vandstanden i aen samtidig meget lav.
I 1985 blev ynglesaasonen domineret af, at 
vinteren forinden var ekstrem hard, og det 
gar netop ud over arter, som praeger denne un
der s0gelse, nemlig ikke- traekkende vandfugle.
At 1985 blev en darlig ynglesaeson var forud- 
sigeligt. Der er altid tilbagegang for arter 
som blish0ne, svaner og eender efter harde 
vintre. F.eks. er det saledes kendt, at der 
efter en hard vinter kun er h0jst 5% overle- 
vende svaneunger (tilsvarende for blish0ne).
Man burde saledes absolut forvente at yngle- 
fugletallene ville falde til de laveste i den 
5-arige unders0gelsesperiode, da vintrene f0r 
ynglesaason 1981 og 1982 var betydeligt milde- 
re.
Imialertid er tilbagegangen ikke naer sa dras- 
tisk, og blandt relevante arter toppet lap- 
pedykker, graand, knopsvane, blish0ne og r0r- 
h0ne er kun knopsvanen kommet under niveauet 
i 1982 (de mindre talrige vandfuglearter er i 
denne sammenhaang ikke egnet til statistisk 
vurdering).
Som helhed er der saledes sket en markant 
forbedring af fuglelivet efter 1982 ogsa med 
flere fugle i selve al0bet og det forekommer 
oplagt, at denne forbedring hanger sammen med 
kanosejladsens oph0r om foraret fra og med 
1983.



3.6 Odderen
Odderen er gaet staerkt tilbage i Danmark 
trods totalfredning i 1967 . Dette gaelder og- 
sa ved Gudenaen, specielt menes straekningen 
ved Vilholt og Klostermplle tidligere at ha
ve vaeret velforsynet med oddere, men i dag 
er bestanden pa det naarmeste elimineret. Der- 
for er der ikke i sammenhaeng med vurderingen 
af kanosejladsen foretaget egentlige under- 
spgelser vedr0rende odderens levevis, men 
Michael Dahlgard, M0ldruphus, foretog i 1983 
en raekke interview med lokalkendte ved Vil
holt m.v. for at kunne dokumentere odderens 
tidligere forekomst i omradet. Senere er 
dette suppleret med yderligere oplysninger, 
som kan tyde pa sporadisk forekomst.
Omradet ved Vilholt m.v. (og formentlig fle- 
re andre ved Gudenaen) kan saledes maske be- 
tragtes som potentielt omrade for odder.
Nar odderens tilbagegang imidlertid er sket 
overalt i Danmark, og tillige i det meste 
af Vesteuropa, ogsa mange steder uden pro- 
blemer med kanosejlads, vil en retablering 
af bestanden ved Gudenaen formentlig vaere 
vanskelig.
Verdensnaturfonden og Foreningen til Dyre- 
nes Beskyttelse har i 1985 ivaerksat "Projekt 
Odder". Heri indgar en kortlaegning af odde
rens forekomst i Danmark bl.a. til brug ved 
planlaegningen af en ophjaelpning af odderbe- 
standen.
Resultatet af dette projekt kan muligvis 
vaere af interesse for den videre planlaeg- 
ning af Gudenaens udnyttelse.
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4. Kopier af indkomne skrivelser i 1985
Foranlediget af det arbejde sora pagar i for- 
bindelse med udarbejdeise af ny bekendtgp- 
relse i henhold til naturfredningsloven ved- 
r0rende sejlads m.v. pa Gudenaen for tiden 
efter 1985 , har amtsradet modtaget en raskke 
skrivelser fra interesseorganisationer m.v.
Af disse gengives f0lgende i kopi:
1. Skrivelse af 4.8.19852. Skrivelse

ningen
af 30.8.198

3. Skrivelse
Snede

af 6.9.1985
4. Skrivelse af 8.9.1985
5. Skrivelse

slutningen
af 9.9.1985

fra Poul Ganer 
fra Kanosammenslut-

fra FDF/FPF, N0rre
fra Mich. Dahlgard 
fra Gudenasammen-

Sejlads pi Gudenien ved Bredvad M0lle



med

Til Vejle Am v. forvaltningen for teknik og miljg Modtaget
Fornyelig var jeg pa kanotur fra Tdrring til - 5 AUS. (28Klostermplle. I Bredstenbro fandt jeg en lille
folder pa tysk for kanofarere, der er pa tur pa Vejle aintsr&iGudenaen. Vedlagt er der en kopi af den. Selv om
I ikke er navnt nogle steder, sa er det vist jer der
har lavet den.
Hvis I har en dansk udgave, sa vil jeg gerne have et 
eksemplar. Eller fx kladden til den.
Dette da jeg er i gang med en slags natur-tur- 
vejledning til kanofarere.
Et lille forslag: Tillad fdrst kanosejlads fra 
As tedbro. I mange ar har der jo vaeret mange, der ikke 
ku li alt for mange kanofarere pa Gudenaen. Dette 
fordi de forstyrrer dyr og fugle. Og lidt for meget.
Men forbuddet f<Z>r 15.6. har hjulpet en del pa det.
Og nseste ar regner mange folk i sphdjlandet med, at 
floksejlads blir forbudt opstrpms Klostermplle.
Men hvad f®rst at tillade kanosejlads nedstrdms 
Astedbro? For pa strsekningen fra Tprring til Astedbro 
er udsynet ikke ret godt overhovedet. Desuden sa er der 
pa den straakning mange alt for lavvandede steder, 
hvilket jo ikke er godt, bl.a. pga fiskeynglen mmm.
Venlige A-hilsener
Poul Ganer 
E r l i a d l a - y e j l J v e j  43 
7800 Skive

4 . 8 .85

PS: Vedlagt er et lille digt om Gudenaen. Maske 
kan det en skpnne dag bruges lidt naturberigende!

PpSs: Boede naasten 5 ar pa bredden af Mossp/Gudenaen. 
Derfor er jeg ved at lave en natur-folder om Gudenaen, 
som en slags tak for arenes mange gode natur-oplevelser.



J EG SR RIG, SOM VAR ( ( e t d i g t)u C u ;ub !
I gamle dage
f 10d der k u n vand med.mig 
men nu om dage her i nutiden 
er udbaddet ret stort.
Jeg er samaend ogs? blevet ret mod erne 
jeg ligner snart
et rigtigt og stort supermarked 
der er noget, der iigner sodavand 
og lidt 01 ogsa fra tid til anden 
og tit papir af mange slags, 
som var jeg et toilet.
Men hvor Oliver skiltet af?
Da jeg var ung
s a var her en dejlig stilhed.
Men nu hander det ret sjaeldent, 
der kcrer tit traktorer 
pa marker rundt omkrin^ .nig 
tit med lange ikke helt tynde ror bagpa 
til at suge vsde op fra mig, 
som de derefter spreder 
udover deres ku1turp1 anter.
Og de har bygget masser af broer, 
som biler ofte larmer hurtigt over, 
men sa gar de glip af det konne syn.
Og gaester har jeg mange af 
bade naturvandrere langs bredden 
og fuglekiggere, der ser pa fugle 
og ogsa mange i bade, j
der bruger mig som en rutchebane.
Desvaarre skrsmmer de tit mine venner vask 
altsa dem med fjer pa som en frakke, 
sa at de forskaekksde f.lyver langt vaek 
fra lille b 1 a vandige mig.
Den e.ne er et flyvende blat lyn 
eg en anden har en hagesmak pa, 
sa helt alene er jeg ikke.

Inden ret laenge siger jeg 
at jeg vil have en storre Ion 
for hver dag sejler jeg mange folk 
fra et sted til deres naeste seng 
eg ogsa fordi jeg er ret sa rig 
for jeg har en masse skallede venner 
inden i mig, hvor de har deres hjem.
Og de bliver fanget af mange, 
som tager dem med hjem 
og spiser dem, som et herligt maltid 
og sa siger de, noget som gerne ma passe : 
Lange leve Gudenaen!
TroJT du at dette er et digt til Missisipi 
en kloakrende eller Gudenaen????



Fredningsstyreisen 
2. kontor 
Amaliegade 13 
1256 K0benhavn K.

Dato: 30. august 1985

Year.: Uakast til seiladsbekendtqbrelse for Guaenaen - j. nr. 
F 1365/13-2

Ved skrivelse af 29. juli 1985 har Fredningsstyreisen udbedt sig 
kanosammenslutningens bemsrkninger til ovennevnte udkast til ny 
bekendtgbrelse.
Da sammenslutningen ikke tidligere har haft mulighed for at bi- 
drage til overvejelserne omkring problemstillingerne, ma sammen- 
slutningens bemsrkninger betragtes som forelbbige og som grundlag 
for en nsrmere drpftelse.
Det skal i den sammenhsng bemsrkes, at sammenslutningen som arund- 
holdninq kan tilslutte sig Fredningsstvrelsens bestrsbelser pa at 
finde lbsninger, som varetager det overordneae mal - at bevare 
Gudenaens og dens siaetillbbs naturvaraier.
Uden disse naturvsrdier vil grundlaget for den rekreative sejlads, 
som kanosejladsen ogsa er, falae til joraen.
Sammenslutningen har gennemgaet koordineringsgruppens rapport fra 
juli 1985, og indledningsvis bemaerkes f0l'gende til afsnittet om 
sejlads i den del af a-systemet, som ligger i Vejle amt:

ad 1: I forseesonen:
Sammenslutningen har forstaelse for, at ynglesessonen 
kan v$re en kritisk periode for visse fuglearter, og 
at en saerlig beskyttelse er rimelig.
Sammenslutningen finder dog fortsat, at "fredning" 
frem til 1. juni i overvejende grad vil sikre yngel- 
udviklingen og skal anmode om en ornitologisk begrun- 
det redegprelse for betydningen af perioden 1. juni 
til 15. juni, herunder en nsrmere vurdering af en 
eventuel negativ kvantitativ og kvalitativ effekt af 
sejlads i denne periode.
Af hensyn til en helhedsvurdering vil det desuden vsre 
vsraifuldt med en tilsvarende vurdering af effekten af



de andre rekreative udnyttelser af aen og dens omgivel- 
ser i form af lystfiskeri og ornitologiske aktiviteter 
i samme periode.

ad 2; 0verste straekning, T0rrinq-Astedbro:
Gudenaen er i landsmalestok et "stort" vandlbb, og selv 
straakningen Tprring-Astedbro er i denne sammenheng et 
vandlpb med god vandfbring og store dimensioner, hvil- 
ket ogsa er baggrunden for, at vandlpbsstraekningen har 
status som amtsvandlbb.
Straekningens rekreative, naturfredningsmaassige og mil- 
jbmasssige status ligger npgternt betragtet pa linie med 
tilsvarende vandlbb pa landsplan. Straakningen er bl.a. 
recipient for spildevandsanlaag med normale renseforan- 
staltninger, savel hvad egentlige spildevandsudledning- 
er som regnvandsudledninger angar, og recipientkvali- 
tetsmalsaetningen ligger ligeledes pa linie med "normen".
Straakningen Tprring-Astedbro har saledes ingen "searsta- 
tus" i landsplanmaassig sammenhaang, hvilket har sin helt 
naturlige forklaring i ovennaevnte realiteter.
Sammenslutningen er ikke umiddelbart bekendt med kon- 
krete mil jbmaassige eller naturmaassige forhold af spe- 
ciel betydning pa den aktuelle str$kning med relevans 
til kanosejlads i sommerhalvaret, men imddeser gerne 
en uddybning af dette forhold fra styrelsens side, iaet 
sadanne naturligvis ma indga i interesseafvejningen.

ad 3; Ovriqe lawanaede straeknincer:
Sammenslutningen skal, af hensyn til de videre drbftel- 
ser af konsekvenser og evt. restriktioner, anmode om en 
nsrmere geografisk og biologisk angivelse og beskrivel- 
se af de omhandlede straekninger og kanosejladsens kon- 
krete indflydelse pa disse omrader i sommerhalvaret, 
idet angivelsen umiddelbart forekommer noget diffus.

ad 4: Gruppesejlads:
Det er sammenslutningen noget uklart, hvad der forstas 
ved sejlads "om aftenen og tidligt om morgenen" i som
merhalvaret.
Sammenslutningen er enig i, at "natsejlads" b0r undgas, 
men en naarmere praecisering af "natperioden" er nok n0d- 
vendig af hensyn til en praecis vejledning af forbruger- 
ne, og en handhaevelse af "nattefreden" .
Sammenslutningens erfaringer fra de seneste ar ligger 
helt pa linie med de positive erfaringer, der er be- 
skrevet for Vejle Amt.
Pa det ornitologiske omrade er situationen seerdeles 
positiv, hvilket, ud over myndighedernes officielle 
undersbgelser, bekraaftes af biolog J0rn Eskildsen's 
artikel i Vejle Amts Folkeblad af 16. august 1985.



J0rn Eskildsen fremhsever, at pa trods af darlige kli- 
matiske omstsndigheder i ae sidste 3 ar, er fuglene 
vendt tilbage, og er igen begyndt at yngle i a-l0bet.
Pet er saledes helt uomtvisteliqt, at situationen for 
fuglelivet er i en positiv og saraeles tilfreasstil- 
lende udviklinq.
Det kan naturligvis ikke videnskabeligt pavises, at 
begrasnsningen af sejladsen pa aen i forarsmanederne er 
den direkte og eneste arsag hertil, men der er naeppe 
tvivl om, at begrasnsningen i de egentlige forarsmaneder 
marts, april og maj har en vassentlig indflydelse herpa.
Et andet vaesentligt argument for sejladsbegraansningen 
var hensynet til vildtfiskenes yngleforhold.
Sammenslutningen savner i rapporten en naermere redegp- 
relse for udviklingen pa fiskeomradet, positiv eller 
negativ.
Sammenslutningen kan bekraefte, at der ikke er sket op- 
hobning af sejladsen i eftersssonen, hvilket primasrt 
ma tilskrives en bedre planlaegning af sejladsen og ik
ke, som angivet i rapporten, en kommunal tilbageholden- 
hed, idet sejlads har en h0j prioritet som pasdagogisk 
vasrktgj i natur- og miljdundervisninaen af de stdrre 
elever inaen for hele undervisningssektoren, herunder 
voksenundervisningen, og derfor ikke i naevnevesraig grad 
har vaaret ramt af besparelser, ogsa fordi en kanotur 
kan gennemfdres for et relativt lavt be.l0b i forhold 
til anare former for lejrskoleophold.
Sammenslutningen kan endelig bekraef te, at det totale 
antal aisponible kanoer i Gudenaen er reduceret ganske 
vssentligt.

Koordinationsgrupoens forslag og overvejelser:
Sammenslutningen finder resultaterne af det hidtidige 
arbejde med informationsmateriale seerdeles positive, 
og meavirker gerne pa alle maaer i det fortsatte ar
bejde med at udbygge materialet.
Is$r malrettet informations- og undervisningsmateriale 
til undervisningssektoren vil kunne fa stor betydning 
for en god og formalstjenlig udnyttelse af Gudenaens 
uvurderlige undervisningsmsssige og rekreative verdier 
pa en miljgmssssig forsvarlig made.
Et godt informationsmateriale vil utvivlsomt kunne eli- 
minere de begrsnsede pavirkninger, den nuvarende sej
lads har pa a-milj0et og sikre en fortsat positiv ud- 
vikling af plante- og ayrelivet i aen og de tilstgden- 
de arealer.
Sammenslutningen kan derfor helhjertet tilslutte sig 
koordinationsgruppens 5 punkter:



- Med virkning fra 1. januar 1986 samles bekendtg0rel- 
serne om ikke-erhvervsiticessig sejlads i de tre amter 
i en bekendtg0relse. Forslag til bekendtg0relse ved- 
lasgges.

- Fra og med sejlsassonen 1986 udsendes der et samlet 
informationsmateriale, som belyser de vaesentligste 
forhold vedr0rende kanosejladsen, naturoplevelser, 
ordensregulativer etc. Forslag vedlsegges.

- Der udarbejdes et kvalificeret lejrskolemateriale 
for Gudenaen.

- Der indrettes et nyt kanostartsted i Det midtjyske 
S0h0jland.

- Sejlads pa strsekningen Silkeborg-Ranaers g0res mere 
attraktiv.

Sammenslutningen kan imidlertid ikke umidaelbart til- 
slutte sig gruppens forslag om:
at sejladsforbudet skal fastholdes indtil. 15. juni 

j.fr. det foran anf0rte,
at gruppesejlads ikke skal v$re tilladt pa straskning- 

en i Vejle Amt,
at startstedet som konsekvens heraf flyttes til Guaen- 

a-museet eller Odderholm.
Til selve bekendtg0relsesudkastet skal i overensstem- 
melse med det foranstaende fremf0res, at alene uakas- 
tets § 7 stk. 2 umiddelbart giver anledning til indsi- 
gelse.
Sammenslutningen er dog ikke fremmed overfor tanken om 
en 0vre aranse for gruopesrbrrelsen.
Kanoudlejningen er en vigtig faktor i turisterhvervet 
i is$r T0rring-Uldum og Braadstrup kommuner og dermed 
den nordlige del af Vejle Amt, og en flytning af start
stedet for kanosejladsen til den neare del af a-svste- 
met vil derfor fa en vasentlig erhvervsmassig betydning 
for disse 2 kommuners servicevirksomheaer.
En begr$nsning eller et forbud mod gruppesejlads vil i 
praksis fjerne grundlaget for den erhvervsmasssige kano
udle jning, idet hovedparten af udlejningen i realiteten 
sker til undervisningssektoren.
Der er for kanoudlejerne ingen tvivl om, at den p$da- 
gogiske veerdi af kanose j ladsen er overordentlig stor, 
og talrige udtalelser fra de ansvarlige psedagoger ao- 
kumenterer pa overbevisende made, at den milj0massige 
PR-vasrdi af en kanose jlads er meget stor og medfbrer 
en milj0bevidsthed hos b0rn og unge, som i den prak- 
tiske hverdag nappe kan opbygges pa anden made.
Sammenslutningen vil kunne dokumentere disse udtalel
ser



Pi baggrund af ovenstaende forel0bige bemsrkninger skal Kanosam- 
menslutningen hermed indbyde styrelsen til en nasrmere drbftelse 
af koordinationsudvalgets rapport og udkastet til bekendtgbrelsen 
og kan tilsige styrelsen en positiv og konstruktiv medvirken i 
det videre arbejde med bevaringen af Gudenaens naturvasrdier, en 
bevarelse, som ogsa er af primsr interesse for kanoudlejerne.
Vi vil foresla et m0de pa hotel Pejsegarden i Brasdstrnp torsdag 
d. 19. September kl. 14, eller fredag d. 20. September kl. 14..
Vi h0rer meget gerne hvilket tidspunkt, der passer Fredningssty- 
relsen bedst.
Med habet om et fortsat godt samarbejde

Med venlig hilsen

Genpart til: Vejle Amtsrad
T0rring-Uldum Byrad 
Brcedstrup Byrad
Milj0minister Chr. Christensen



FDF/FPF Norre-Snede 
v/Leif Due 
Stroget 12 
8766 Norre-Snede

TIL
Vejle Amtsrad
Forvaltningen for Teknik og Miljo 
Damhaven 12 
71oo Vejle. C OT"}•J W •

Vej ? Den 6. S e p t e m b e r  1985

Emne: Tommerfladesejlads pa Gudenaen.
Fra dagspressen er vi orienteret om, at der pagar et udvalgsarbejde 
vedr . brug af Gudenaen.
Det er i den forbindelse vi henvender os.
FDF/FPF Norre-Snede har nassten hvert ar siden 1969 i September maned 
sejlet pa enten Gudenaen eller Skjernaen.
Sejladsen foregar pa et antal flader (6-8 stk.). Hver flade er bygget 
af en granrafteramme og baret op af 6 stk. rengjorte 2oo liters tromler. 
Fladen stikker ca. 4o cm. i dybden og kan i sagens natur laste 4-5oo kg., 
svarende til 5-7 born/ledere med bagage.
Ledergruppen i FDF/FPF Norre-Snede taller blandt sine medlemmer bade 
jaegere og naturelskere samt en skovfogeduddannet, og vi har fuld for- 
staelse for brug af og omgang med vor fauna og naturvaerdier.
Denne viden og forstaelse ser vi som et af de uniformerede 
at videregive til born og unge.

korps' formal,

Den nuvaarende begraensning af sejladsen fra 1. januar til 15. juni anser 
vi for sardeles gavnlig for faunaen.
Vi mener ikke vor sejlads i September maned - udenfor yngle- og gydetiden. 
pa nogen made skader aen.
Safremt det matte vare nodvendigt at begraense faerdslen pa aen yderlige- 
re, haber vi, at det frivillige ungdomsarbejde ma blive prioriteret 
mindst lige sa hojt som den kommercielle udnyttelse af vandlobene i form 
af kanoudlejning m.m.
Af tidsmaessige grunde har vi henvendt os direkte til Amtsradet. Kopi af 
n$rvaerende er sendt til Sejladsudvalget i Landsforbundet FDF/FPF,
Hjalmar Brantingsplads 6, 21oo Kobenhavn 0, som vi haber ma blive taget 
med pa rad om en evt. yderligere begraansning af sejladsen.

Venlig hilsen 
FDF/FPF Norre-Snede



N. MICH. DAHLGAARD!
tM»Jdrupfuj»t 

Hojlu'ndvoJ 20, Voflri*degftnJ g
Tert.OS-78 2 1 0 4   I—
8660 Skandarborg

Herr niljominister Chr. 
Slotsholmsgade 12,
1216 ICobenhavn K.
Anc. regulering af kanosejlas Torring-Hossg efter 1985.
Allerforst vil jeg taldce for dit brev af 25 juni (j.nr. D 83-'^106-1) , og
der er jo sleet en del siden i kanosagen,koordineringsgruppen har nu lagt 
sit forslag frem, den 30 aug. har Kanosammenslutnin^en (hvis adr er Silke- 
borg Turistbureau, Torvet 9) skrevet til dig, sa der bliver noget at tage 
fat pa; problemet ved Gudenaen er nu: Natur eller Dyrehavebalcke.
Inden jeg begynder at uddybe vor mening om forslaget. bidden nye ordning, 
sa vil jeg lige minde dig om dit besog herude den 5/12 83 > pa den mest sAr- 
bare strmkning ved hele Gudenaen, du og jeg fik talt en del sammen, og een 
ting jeg smrligt busker, var da du sagde "Det her er noget af det smukkeste 
jeg har set, . og det egher sig i k k e til kanosejlads" , du sa da min 
fdtosamling, son du. ogsd-lante med hjem, - da jeg tror der p.t. er brug for 
nogle beviser vedlagger jeg bare 13 billcder herfra, dem lean du lane dine 
embedsmmnd, sa de tar tage skridtet fuldt ud, og fa lavet en regulering s om 
lean hjmlpe Gudenaen nu inden det bliver for sent, disse billedcr lame vi 
have gentaget mange gange i ar, men det er jo ikke en billig fomojelse at 
fotografere, og jeg far jo ingen tilskud til min karap for Gudenaen, udgif- 
teme hertil er' gaet af min egen lomme,i de mange dr jeg har kmmpet herfor 
har det Icostet ikke sa fa tusinde kroner, - men det gor ikke sa meget, ba
re vi ndr at bevare aen for de kommende generationer — men det haster nu.
Det er et stort arbejde koordinationsgruppen har lavet med det n3re forslag 
til regulering af sejladsen, men det skal stramines noget op, det nytter ik
ke med henstillinger, 'der skal sta "forbudt", se vort forslag til Reglement 
der var med i vor fmllesskrivelse af 30 april 1982 (kopi vedl. ) , og jeg me- 
ner at forbudet har stotte i Yandlobslovens § 4 samt i Naturfredningslovcn. 
Og forbudet mod floksejlads skal selvfolgeligt 'ogsd gmlde privatfladen, da 
der Icomner en del floklce fra udlandet samt fra diverse foreninger her i 
landet. 2 af koordinationsgruppens medlemmer fuldmmgtig Bondo Andersen og 
fuldmmgtig Chr. Prip fra fredningsstyrelsen har begge besejlet strmkaingen 
her, og de ved hvor problememe er, strmkningen mellem Yilholt og Hojlund 
er den strmkning, der har den hojeste pasejlingsfrekvens ved hele Gudenden 
iflg-undersogelserne i 1979 > savel bund som brinlcer, sa slidfaktoren er me
get hoj herj derfor skal al floksejlads vmk.
Kanosaamenslutningens protester mod forbudet om gruppesejlads (flokke) sy- 
nes jeg er meget darligt begrundet, den pmdagogislce vmrdi af lejrskolesej- 
lads, bliver da ikke mindre af* at sejle fra Sillceborg til Randers i stedet 
for fra Torring til Silkeborg, det bliver ..-'en del lettere at sejle pd den bredere og mere roligt strommende Gudend som findes nedenfor Silkeborg, og
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er Icerer de lettere at styre en kano, sH de maske senere son voksen, lean ag& en tur heroppe samraen med evt, bora, og sa klare turen uden. de mange
asejlinger af brinker og bund. Jeg lean her nmvne et par enleelte ting fra 
sommer, der viser hvor "stor en naturoplevelse" det er for skolebornene 

.t vmre pa lejrslcole her. - En flok kora sejlende, kanoerne gik fra brink 
il brink, bornene hujede liver gang, jeg talte lidt med lmreren, "det var 
learn en stor naturoplevelse for bornene", sa rog en kano los fra raodsatte 
red og lige over i den bred hvor jeg stod og talte med lmrercn, da slereg 
en forreste dreng "Jeg hader det her", lmreren skyndte sig at sejle videre.
En oplevelse i onsdags, en kano lei. sora den 5* i flokken ogsi. pa grand ved 

en sora du sa, da du var her, lmrer og 2 drenge sled for at leorarae los, det 
yleleedes efterhanden, for sH. omg at sejle mod brinken, en dreng rabte "Eet 
r den skmgest e lcanotur jeg har varet med til", hvor er naturoplevelsen. 
in nabo gik forleden og fiskede, der kora efterhanden 3 lejrskoleklasser 
ejlende, og de kom alle med tilrab, "Fanger du noget" o.l., til slut blev 
an trat af at svare, si. blev de fralclce "Han har s.. ingen krog pa", og da 
an stadig ikke reagerede, ja sa trak de pagajerne op og hamrede hermed 
i sideme af kanoen, lareren reagerede ikke. - - ja, jeg kunne blivc ved 
ed at traslcke eksempler frera pa det "padagogiske" i en lcanotur heroppe.
t flokstop skulle ruinere kanoudlejerne forstar jeg slet ilclce, tidligere 
H e r  rettere nu, skal kanoerne transporteres fra udlejerne nedenfor Mosso 
p tii Torringj fremover skal udlejerne fra Torring transportere kanoer ned 
il det nye startsted, da flolcsejlads selvfolgelig stadig vil finde sted, 
en nu fra det nye startsted nedenfor Kloster-Molle.
liver der ilclce lavet nogle nye regler, der meget kraftigt begrmnser sej- 
idsen mellem Vilholt og Mosso, ja luk si. totalt for sejladsen ved Voer- 
idsbro og transporter de kanoer der vil fortsmtte pr transportbil til Mos- 
o, for hvis der ikke nu slcer noget effelctivt, ja, s& er stykket herude 
lart odelagt, husk hele strskningen Yoervadsbro-Mosso er nu fredet med en 
eget fin fredning for alle naturelskere og selve strmlcningen Vilholt-Mosso 
r i Recipientlcvalitetsplanen som det eneste stylclce af Gudenaens hovedlob 
it i Iilasse A 1, det hojeste der findes, sa her horer kanofloldce ilclce til.
ibuden nmvnte bilag vedlmgger jeg kopi af mit sidste brev til FredningsS 
tyrelsen samt diverse avisartikler om sagen, og med mit kendskab til dig 
2d jeg at du vil behandle sagen seriost, talc for det

Med venlig hilsen

N. Mich, Dahlgaard 
talsmand.



\ GUDSNlSAMMENSLUTNINGEN 
T0RRING-MOSS0 Horsens, den 9 September 198$

TilVejle Amts arbejdsgruppe vedrprende kanosejlads mM.
pa amtets vandlpb og sper.
ved formanden Hr. Erik Rasmussen
Damhaven 12
71oo Vejle.

Vedr.: Kanosejlads, fiskebestand, Gudenaen.

Resultatet af de af amtsradet foranstaltede elektrobefisk- 
ninger pa de udvalgte stationer i Gudenaen i Vejle Amt i 
foraret 1985 foreligger nu. Ifplge disse er bestanden af 
stalling meget ringe. Pa to stationer endog lavere end no- 
gensinae tidligere konstateret. Som mulig forklaring pa 
nedgangen i forhold til 1984- anfpres den strenge vinter 
1984-1985..

En stor del af forklaringen pa nedgangen fra 1984 til 1985 
er nok den strenge vinter, men at bestanden gennem de se- 
nere ar er reduceret til det nuvaerende lave niveau skyl- 
des efter sammenslutningens opfattelse primasrt den massi
ve besejling, der foregar i sommer- efterarsmanederne.
Vi har adskillige gange givet udtryk for denne opfattel
se over for amtsradet.

Forarsforbudet - ingen sejlads fpr den 15/6 - sikrer,at 
laksefiskene kan gyde uforstyrret og sikrer,at seggene 
kan klakkes uden skadevirkning fra kanoernes side. Den 
nyklaekkede yngel opholder sig i et arstid pa de lavvande- 
de gydebanker. Forarsforbudet sikrer kun denne yngel fred 
i ca. 1 maned. I de fplgende maneder, juni-juli-august- 
september gennemplpjer kanoskrog og pagajer nasten uafbrudt 
disse gydeomrader. "Yngelen kan herved tvinges bort fra 
strygene med en deraf fplgende hpj dpdelighed til fplge. 
Denne skadevirkning er ikke alene (som pkt. 1 og 2) knyt- 
tet til forsaesonen, men gaelder hele sssonen," (Vejle Amts-



rad:"Kanosejladsen pa Gudena 1981" side lo) .

2 .

Ogsa den stress-pavirkning, som fiskene udsaettes for i 
besejlingsperioden^ kan vsere drasbende for savel store som 
sma fisk. Sammenslutningen har tidligere peget herpa, se- 
nest i brev til Vejle Amtsrad den 1/3 1981, og vi har fo- 
reslaet underspgelser foretaget vedrprende dette problem. 
Der kan ibvrigt ogsa henvises til Miljpstyrelsens "Cirku- 
laere om vandl0bsloven" af 23/9 1983/hvorfra nedenstaende 
uddrag stammer.

Man skal i denne forbindelse sserligt gore 
opmasrksom p&, at sejlads kan have en nega- 
tiv indflydelse pk fiskebestandene. Den uro, 
selve sejladsen giver anledning til, vil siledes 
kunne skraemme fisk bort fra deres foretruk- 
ne levesteder og dermed udave en stresspd- 
virkning. Intens sejlads og deraf felgende 
langvarig stressp^virkning kan resultere i en 
foreget dadelighed.

Det mekaniske slid, der vil ske p3 bredder 
(brinker) og p& lavvandede straekninger ved 
kollision, landgang og grundstadning vil be-

virke en oget erosion i bredzonen og en aen- 
dring af bundens substrat. Herved vil s^vel 
standpladser (skjul) som gydemuligheder for
en ra:kke laksefisk kunne blive forringet.

Det mekaniske slid, der ogsa omtales i uddraget, kendes 
kun alt for godt fra Gudenaen. Mange strasknj nger er alvor- 
ligt mserkede heraf.

Der er kun fa strsekninger pa Gudenaen oven for Mossb, der 
kan basre en kanosejlads, uden at det vil ske pa bekostning 
af fiskebestanden. Sammenslutningen har derfor flere gan- 
ge foreslaet, at de sarbare og for fiskebestanden sa vig- 
tige gydeomrader og opvsekstomrader, der kan sikre at fi
skene kan na en gydemoden alder, totalt friholdes for 
sejlads. Der er jo anare strsekninger ved Gudenaen, hvor 
kanosejladsen kan forega uden tilsvarende skade pa natu- 
ren.

Nar arbejdsgruppen nu skal radgive miljpministeren vedrp- 
rende en ny sejladsbekenatgprelse for Gudenaen i Vejle Amt 
bpr fplgende kendsgerninger indga i overvejelserne:

Antallet af stallinger i Gudenaen er nede pa et minimum



til trods for, at vandkvaliteten i aen er sa god, at Gu- 
dena-stallingen er den hurtigstvoksende stalling i Danmark 
(Danmarks Fiskeri- og Havunders0gelser: Alder og vaekst 
hos stalligen i Danmark, 1981, side 15).

Amtets opgprelse af fiskebestanden i Gudenaen er foreta- 
get pa lokaliteter, hvoraf nogle betegnes som de bedste 
fiskebiotoper i systemet og som sadan burde rumme en vaa- 
sentlig stprre bestand end den, der er fundet ved befisk- 
ningerne.

Stallingen i Gudenaen rekrutteres - bortset fra en kort 
straekning ved Tprring - kunfra gydepladserne i hovedlpbet. 
(Vejle Amtsrad: Kanosejladsen pa Gudenaen 1982, side 11). 
Disse Gydepladser, der er lavvandede stryg, b0r derfor ny- 
de en saerlig beskyttelse.

Stallingen har siden 1983 vaeret fredet i perioden 15/3- 
15/5 og et mindstemal pa 33 cm er blevet indfprt. Da 
sportsfiskerne i de senere ar har genudsat naesten alle 
stallinger uanset stprrelse, kan det ikke regnes for san- 
synligt, at fiskeriet er en ydre faktor,der har pavirket 
bestanden i negativ retning.

Omradet nedstrpms Vilholt Mplle er fredet, og vandlpbet 
her er malsat i amtets recipientkvalitetsplan som "Natur- 
videnskabeligt interesseomra.de". Gydepladserne her beteg
nes af biologer ofte som "landets bedste". Frank Jensen 
skriver desuden i "Gudenalaksen" (Natur og Museum, nr. 3 
1982):"Kun i d en 0vre del af Gudenaen, pa en str$kning 
fra Vilholt Mplle til Rivaerket, er forholdene sa gode, 
at der er mulighed for en storproduktion af lakseyngel". 
Denne lokalitet og andre gydeomrader i den 0vre Gudena 
giver i dag et bidrag til spprredbestanden i Mossb og til 
havprredbestanden i Kattegat. Dette tillaeg vil kunne 0ges 
efterhanden som forholdene for yngelen forbedres,og fiske- 
trapper bygges ved aens spserringer.



K.

Konklusionen af underspgelserne og de nsevnte kendsgernin- 
ger ml. rare:

Safremt sejladsen fortssettes pa de nuvaerende praemis- 
ser, vil der nasppe kunne opretholdes mere end en mi
nimal fiskebestand i den 0vre Gudena. Denne bestand 
er derfor meget sarbar over for selv mindre, ydre pa- 
virkninger ud over kanosejladsen. En eller to nye is- 
vintre og/eller en akut forurening fra en gylletank 
eller en ajlebeholder kan vsere nok til at udrydde 
Gudena-stallingen!
Dette bpr sta helt klart for de, der traeffer afgprel- 
sem om omfanget af den fremtidige sejlads pa Gudena- 
en mellem Tprring og Moss0.

Pa sammenslutningens vegne

NIELS LONNEBJERG
ingenier M. A. I.

Askevej 23 - Tlf. 05 -62  67 55 
3700 Worsens


